
O presidente José Sarney, que 
se encontra hoje, às 11 horas, com 
seu colega do Paraguai, general 
Alfredo Stroessner, para a inaugu
ração da terceira turbina de Itai-
pu, nada quis comentar ontem so
bre a queda de sua popularidade 
registrada pelo Instituto Gallup. 
Mas entre os políticos, principal
mente do PDS, do PT e do PDT, a 
queda, de 57% em junho para 44% 
em setembro, reflete a preocupa
ção e o descontentamento popular 
com a alta da inflação e com a falta 
de definição do governo, principal
mente na área econômica. 

"É a inflação, o custo de vida. 
Tenho, reiteradamente, dito que 
este é o problema número um do 
País, porque afeta todo o povo", 
disse o presidente nacional do 
PDS, senador Amaral Peixoto, que 
defende "um programa financeiro 
que reduza as despesas públicas". 

A mesma opinião foi manifes
tada pelo líder do PDS na Câmara, 
deputado Prisco Viana (BA), para 
quem a queda corresponde ao au
mento das dificuldades com a in
flação: "Até aqui, tinha-se a im
pressão de que o povo distihguia o 
presidente da República de seu go
verno. O presidente ia bem, o go
verno ia mal. É muito difícil, po
rém, sustentar essa distinção por 
muito tempo". 

O deputado Adroaldo Campos 
(PDS-SE) defendeu medidas drásti
cas contra a inflação, mesmo sob 
pena de o governo perder ainda 
mais sua popularidade, pois ser 
popular e conter a inflação ao mes
mo tempo é incompatível, segundo 
o parlamentar: "Como está não po
de continuar. Nem ele, Sarney, 
nem a Nação estão bem. Só quem 
está bem são os banqueiros". 

"O povo quer mudanças e não 
mantém prestígio quem promete e 
não cumpre", comentou o líder do 
PDT na Câmara, deputado Nadir 
Rossetti, que previu queda ainda 
maior do prestigio de Sarney nas 
próximas pesquisas. 

O líder do PT, deputado Djal-
ma Bom, disse que a queda é de
monstração clara da ligação entre 
as necessidades do povo com o seu 
presidente: "A inflação é o grande 
problema e Sarney não tem uma 
proposta de rebaixá-la a nível com
patível com ò anseio popular. Por 
isso, a tendência do povo é repu
diar a imagem do presidente da 
República". 

Embora também atribuindo a 
queda de popularidade aos altos 
índices da inflação, o líder do 
PMDB na Câmara, deputado Pi
menta da Veiga, considerou o epi
sódio "nitidamente de conjuntura, 

que não compromete os êxitos polí
ticos e administrativos do governo 
em seu conjunto, e muito menos 
retira do chefe do governo a con
fiabilidade dos governados". As os* 
cilações da popularidade, para ele, 
"são comuns e próprias do regime 
democrático, quando a transparên
cia dos atos do presidente e tam
bém dos índices inflacionários é 
total". 

Opinião semelhante é a do lí
der do PFL na Câmara, José Lou-
renço, que considerou a competên
cia de Sarney "indiscutível". O lí
der em exercício do PMDB no Se
nado, Hélio Gueiros, lembrou que 
até Juscelino Kubitschek chegou a 
ser vaiado no Rio, num momento 
em que a carne subiu violentamen
te de preço. 

Mas não é só a população que 
está mais descontente com o gover
no Sarney. No próprio PMDB, o 
partido do presidente, sua ala mais 
à esquerda está demonstrando is
so. Ontem, uma das principais vo
zes dessas ala, o deputado Egídio 
Ferreira Lima, discursou da tribu
na afirmando que o Brasil "vive um 
período de anarquia institucional 
e administrativa". E, segundo ele, 
"sob essa anarquia a ordem econô
mica não será alterada nem o dra
ma social será mitigado". Tanto no 
Executivo como no Legislativo, dis
se Egídio, "as ações se têm caracte
rizado pela improvisação e pelo 
empirismo. Em lugar de conduzir o 
processo estamos sendo levados 
por ele. Agimos na proporção em 
que os fatos nos surpreendem". 

Para o deputado do PMDB o 
governo age timidamente, "até pa
rece que se temem as grandes deci
sões. As questões, quando não re
cebem tratamento episódico e pa
liativo, são enfrentadas sem a ne
cessária profundidade". 

E nem o Congresso escapou 
das críticas. Lã, "os passos também 
são titubeantes". Embora fazendo 
uma distinção entre o primeiro se
mestre, quando "fizemos alguns 
avanços reais e de fundo", ele ata
cou: "Retomados os trabalhos, per
demos os meses de agosto e setem
bro numa contenda pouco edifi
cante e mal enfocada com os meios 
de comunicação. Não tivemos a 
grandeza de perceber que, restau
rado o clima de liberdade, as maze
las e as deformações do Legislati
vo, acumuladas durante anos, vi
riam à tona. É bom que isso ocorra. 
0 homem público, mais do que o 
cidadão comum, deve ser submeti
do ao crivo da sociedade. O que 
devemos fazer é assumir, com dig
nidade e coragem, os nossos erros, 
corrigindo-os". 


